De lariks
(wetenschappelijke naam: Larix)

De lariks is een bijzondere naaldboom.
De naalden blijven niet zitten, zoals bij
andere naaldbomen. Ze verkleuren in
de herfst. En daarna vallen ze af. In de
lente komen er weer nieuwe naalden aan.
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Tonnetjes
De knoppen van de lariks lijken net tonnetjes. In de lente
komen daar frisgroene naaldjes uit. En daarna rozerode
bloemetjes. In de herfst kleuren de naalden goudgeel.
Bosjes naalden
De naalden zitten in bosjes bij elkaar. In zo’n bosje zitten
wel 20 naalden. Of meer.
Sterk hout
Mensen planten lariksen speciaal voor het hout. Dat is mooi
en sterk. Als de bomen groot genoeg zijn, worden ze gekapt.
En dan gaan ze naar een houtzagerij. Daar maken ze planken
van de stammen.
Kerststukje
De lariks heeft mooie kegels. Die noemen ze ook wel lariksappeltjes. Verkopers van bloemen en planten gebruiken
deze appeltjes graag. Ze maken er bijvoorbeeld kerststukjes
van.
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Dansende bergfee
Tirol is een gebied in Oostenrijk. Een gebied met veel bergen.
Soms staan lariksen daar rond een open plek in het bos.
Weet je wat ze vroeger dachten? Dat het een plek was waar
bergfeeën dansten.
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Internet
Dit filmpje op Schooltv gaat over naaldbomen. Ook over de
lariks.
Op Wikipedia vind je veel informatie en over de lariks.
Net als duidelijke plaatjes en foto’s. Maar let op. Wikipedia
noemt deze boom: Europese lork. Ook op Bomenbieb.
vindt je duidelijke foto’s.
Met lariksappels kun je net zo goed knutselen als met
dennenappels. Op zoek naar ideeën? Type bij Google
dan bijvoorbeeld: knutselen met lariksappels.
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)

Meer weten over de lariks?
- Een andere naam voor lariks is lork.
- Lang geleden zag je lariksen vooral in de bergen.
- En lariks kan wel 30 meter hoog worden. Dat is zo hoog als
een gebouw met 9 verdiepingen.

